
دیـدار رهبـر انقـاب بـا هیـأت 
از  یکـی  جـزو  معمـوال  دولـت، 
دیدارهـای ثابت ایشـان اسـت که سـالیان 
سـال اسـت کـه در مـاه مبـارک رمضـان 
برگـزار می شـود. رسـم همیشـگی رهبـر  
انقاب در این دیدار آن اسـت کـه در ابتدای 
آن، بخش هایی از »نهج الباغـه« را انتخاب 
کرده و دربـاره ی آن موارد و تذکراتـی را ارائه 

می دهند.
البتـه  انقـاب  رهبـر  نهج الباغه خوانـی 
مخصـوص ایـن دیـدار خـاص نبـوده و در 
دیدارهـای عمومی تـر نیـز فراخـور بیانـات 
خـود، اشـاراتی بـه ایـن کتـاب شـریف 
داشـته اند. حتی از ایـن باالتـر، در توصیه ای 
به جوانـان چنین فرمودنـد که: »عزیـزان با 
نهج الباغـه انـس پیـدا کنیـد. نهج الباغه، 
خیلـی بیـدار کننـده و هوشـیار کننـده و 
خیلـی قابـل تدبـر اسـت. در جلسـات تان، 
بـا نهـج الباغـه و کلمـات امیرالمؤمنیـن 
صلوات اهلل وسـامه علیه انـس پیـدا کنیـد. 
اگـر خـدای متعـال توفیـق داد و یـک قدم 
جلو رفتیـد، آن وقت با صحیفه ی سـجادیه 
- کـه علی الظاهـر فقـط کتـاب دعاسـت؛ 
امـا آن هم مثـل نهج الباغـه، کتـاب درس 
و کتـاب حکمـت و کتـاب عبـرت و کتـاب 
راهنمـای زندگـی سـعادتمندانه ی انسـان 

اسـت - انـس بگیریـد.« 78/9/1 

       چرا نهج البالغه خوانی؟
حـال سـؤال آن اسـت کـه چـرا رهبـر 

انقـاب بـر نهج الباغه خوانی اصـرار دارند 
و همـواره خوانـدن آن را )در کنـار انـس 
بـا قـرآن( مخصوصـا بـه جوانـان توصیـه 
می کننـد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال 
می تـوان دالیـل مختلفـی ذکـر کـرد که 

سـه دلیـل آن بـه شـرح زیـر اسـت:
اول آنکـه نهج الباغـه، "کتـاب زندگـی 
در  »نهج الباغـه  ماسـت:  اجتماعـی" 
مجمـوع درس زندگـی اجتماعـی بـرای 
همـان  در  امـروز  مـا  مسلمان هاسـت... 
کنونـی  شـرائط  داریـم،  قـرار  شـرائط 
جامعـه ی اسـامی همان شـرائط اسـت... 
دوران  مشـابه شـرائط  امـروز شـرائطی 
پـس  اسـت،  امیرالمؤمنیـن  حکومـت 
روزگار نهج الباغـه اسـت. امروز می شـود 
از دیـدگاه دقیـق و نافـذ امیرالمؤمنیـن 
علی علیه السـام بـه واقعیتهـای جامعه و 
واقعیتهـای جهان نـگاه کرد و بسـیاری از 
حقایـق را دیـد و شـناخت و عـاج آنها را 
پیدا کـرد. لذاسـت که به نظـر ما امـروز از 
همیشـه به نهج الباغـه مـا محتاج تریم.«  

63/1/26
نظـام  "کتـاب  نهج الباغـه،  آنکـه  دوم 
سیاسـی" ماسـت: »نهج الباغـه کتـاب 
اسـت  اسـامی  انقـاب  تدوین شـده ی 
و آئین نامـه ی ایـن انقـاب می تـوان بـه 

59/2/13 آورد.«  حسـابش 
سـوم هـم آنکـه، اگـر بپذیریـم نقطـه ی 
آغازیـن "انحراف" یا "سـقوط"  انسـان ها، 
از انحـراف یـا التقـاط فکـری و معرفتـی 

آنـان سرچشـمه می گیـرد، نهج الباغـه، 
فکـری"  "ریشـه های  و  باورهـا"  "نظـام 
می کنـد.  تصحیـح  و  ترمیـم  را  انسـان 
یکـی  حاشـیه ي  در  پیـش،  چندمـاه 
اهالـی  بـا  انقـاب  رهبـر  دیدارهـای  از 
فرهنـگ و هنـر، ایشـان در پاسـخ بـه 
سـؤال یکـی از حضـار کـه "چـه کتابـی 
بخوانیـم کـه بـا توجـه بـه راهبـرد ائمـه 
بتوانیـم در تشـخیص اولویت هـا دچـار 
انحراف نشـویم"، چنین فرمودند: »کتابی 
کـه - بـه قـول شـما- راهبـرد ائمـه را   در 
هدایـت مـردم معیـن کـرده باشـد... مـن 
اگـر  بـه ذهنـم نمی رسـد، منتهـا  االن 
شـما می خواهیـد در ایـن - باصطـاح- 
اولویت شناسـی و اولویت یابـی عمـق پیدا 
کنیـد؛ بـا نهج الباغـه اُنـس پیـدا کنیـد، 

اسـت.  نهج الباغـه خیلـی خـوب 
االن واقعـًا بنده به عنـوان مسـئولی که در 
ایـن جایـگاه قـرار دارم یکی از مشـکات 
اساسـی خود من - من دارم واقعاً مشـکل 
خـودم را می گویـم- در زمینه ی بسـیاری 
از ایـن کارها ذهن ]مسـئوالنی اسـت که[ 
مخاطبینـم هسـتند یعنـی آنهایـی که با 
مـن همکارند کـه مـن از اینهـا می خواهم 
که مثًا شـما تولیـد ملـی را پیـش ببرید 
یـا اقتصـاد مقامتـی را مثـًا فـرض کنید 
که چـه بکنیـد؛ من مشـکل با ذهـن اینها 
دارم. ببینیـد، اینکـه مـا می گوییـم کـه 
بـه تـوان ملـی، تـوان داخلـی، آن اقتـدار 
حقیقـی داخلـی تکیه کنیـد نه بـه بیرون 

و خـب همـه هـم می گوینـد بلـه، منتهـا 
نمی شـود، چـرا؟ چـون مشـکل  عمـل 
ذهنـی وجـود دارد یعنی باور نیسـت. نهج 
الباغـه خیلـی راه بـاز می کنـد بـرای مـا 
و خوشـبختانه ترجمه هـای خوبـی هـم 
از نهج الباغـه شـده کـه می توانیـد پیـدا 
کنیـد. ]آن را[ بـا ایـن نـگاه بخوانیـد، بـا 
ایـن نـگاه کـه - بـه قـول شـما - اولویتها 
را بتوانیـد از آن دربیاوریـد. نهـج الباغـه 
خیلـی خوب اسـت، هـم خطبه هـا خیلی 
خـوب اسـت و هـم آن حکمت هـا خیلـی 
خیلـی  هـم  نامه هـا  در  اسـت،  خـوب 
چیزهـای خـوب هسـت. آدم دقیقـاً در 
زمینـه ی باورهـا که مـن گفتـم اولویت را 
پیدا کنـد، سـعی کنیـد روی ذهن هـا اثر 

بگذاریـد، روی باورهـا اثـر بگذاریـد.«
"بهـار  سـه ماهه ی  فرصـت  بـاری، 
معنویت" )مـاه رجب و شـعبان و رمضان( 
فرصـت مناسـبی اسـت بـرای جوانـان 
اسـتفاده  آن  از  کـه  انقابـی،  و  مؤمـن 
کـرده و خوانـدن نهج الباغه را در دسـتور 
نهج الباغـه، ریشـه ی  قـرار دهنـد.  کار 
باور هـای انسـان مؤمـن و انقابـی اسـت 
و جوانـی کـه قـرار اسـت کار انقـاب را 
بـه پیـش بـرد و فـردای ایـران را بسـازد، 
ریشـه ی  آنکـه  جـز  نـدارد  چـاره ای 
باورهـای خود را هرچه بیشـتر مسـتحکم 
حـوادث،  تندبادهـای  در  وگرنـه  کنـد، 
خواهـد لرزیـد، چنان کـه در تاریخ اسـام 
و انقـاب برخـی از دنیاطلبـان  لرزیدند. 
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

ــئه ی  ــم و نش ــان ها از آن عال ــت؟ انس ــر اس ــه خب ــرگ چ ــی و م ــرز زندگ ــرف م آن ط
مجهــول چــه می داننــد؟ در مــورد شــهدا می دانیــم کــه اینهــا خرســندند، خوشــحالند، 
ــروَن  ــر: »َو یسَتبش ــن باالت ــد از ای ــه«. بع ــن َفضلِ ــُم اهللُ ِم ــآ ءاتُه ــَن بِم ــرورند؛ »َفِرحی مس
ــه  ــد حــرف می زننــد، خطــاب می کننــد ب ــا دارن ــا م ــم«، یعنــی ب ــم یلَحقــوا بِِه ــَن لَ بِالَّذی

ــون«.   93/11/27  ــم یحَزن ــم َوال ُه ــوٌف َعلَیِه ــا: »ااَّل َخ م

شهدا در آن طرف مرز زندگی مسرورند

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح   
شهید محمدباقر محمدی

ــه نظــر می رســد ســعودی ها  ــر بن ســلمان، ب ــه تحــرکات اخی ــا توجــه ب ب
ــت خورده  ــه شکس ــود را در منطق ــای خ ــه ی طرح ه ــه هم ــس از اینک پ
ــم صهیونیســتی و  ــا رژی ــه بیشــتر ب ــط در نزدیک شــدن هرچ ــاره را فق ــد، چ دیده ان
ــراق و  ــاض در ع ــه ی ری ــای تجزیه طلبان ــه طرح ه ــوص ک ــد، به خص ــکا می دانن آمری
ســوریه راه بــه جایــی نبــرده اســت و از جنــگ یمــن کــه قــرار بــود یــک هفتــه طــول 
ــتاوردی  ــچ دس ــا هی ــه تنه ــاه، ن ــد م ــال و چن ــه س ــس از گذشــت س ــز پ بکشــد نی
ــز در  ــان نی ــاض، نفت کش هایش ــس از ری ــه پ ــد بلک ــت نیاورده ان ــه دس ــون ب تاکن

تیررس موشک های یمنی قرار گرفته است.

نقش جدید ریاض در منطقه
ــان  ــه ی جه ــمن دیرین ــه دش ــی ب ــاره ی کار را نزدیک ــعودی ها چ ــن رو، س از همی
ــن  ــه ای ــلمان، ک ــاال محمد بن س ــد. ح ــتی دیده ان ــم صهیونیس ــی رژی ــام، یعن اس
ــتان را از  ــد عربس ــاید بتوان ــا ش ــد ت ــگ می زن ــاری چن ــه و کن ــر گوش ــه ه ــا ب روزه
باتاقــی کــه در آن گیــر افتــاده نجــات دهــد، پــس از تصریــح اخیــر دونالــد ترامــپ 
ــرای خــروج نیروهایــش از ســوریه، و همزمــان  ــودن عــزم واشــنگتن ب ــر مصمــم ب ب
بــا شکســت کامــل تروریســت های تحــت حمایــت ســعودی یعنــی جیش االســام 
ــاگاه در  ــه ن ــق- ب ــراف دمش ــن در اط ــه ی ناام ــن منطق ــرقی - آخری ــه ی ش در غوط
ــث شــرارت در  ــران را بخشــی از مثل ــا نشــریه ی آتانتیــک، ای ــی ب ســخنانی جنجال

ــناخت! ــه رســمیت ش ــم صهیونیســتی را ب ــت رژی ــه دانســت و موجودی منطق
ــار دیگــر توجــه  ــردم فلســطین، ب ــام گســترده ی م ــه راســتی در حالی کــه قی ــا ب ام
جهانیــان را بــه موضــوع تجــاوزات صهیونیســت ها در ســرزمین های اشــغالی جلــب 
کــرده اســت، چــرا بن ســلمان تــاش می کنــد تــا بــا ایــن مــوج جدیــد بیــداری بــه 
ــه کار  ــران ب ــه ای ــه علی ــی دیگــر الفــاظ و تعابیــری هتاکان ــه و از طرف ــه پرداخت مقابل

ــرد؟ بگی
ــرد  ــاض در راهب ــش ری ــف نق ــه بازتعری ــوق، ب ــش ف ــخ پرس ــد پاس ــر می رس ــه نظ ب
جدیــد منطقــه ای آمریــکا بــر می گــردد. "دکســتر فیلکینــز"، روزنامه نــگار مشــهور 
آمریکایــی، بــا انتشــار تحقیقــی در نشــریه ی نیویورکــر، بــه نقــل از یــک مقام ســابق 
ــزدوری  ــال م ــه دنب ــپ ب ــت ترام ــد: "دول ــن می نویس ــاره چنی ــور در این ب ــن کش ای
بــرای تغییــر در منطقــه ی خاورمیانــه اســت و تصمیــم گرفتــه از محمد بن ســلمان، 
ــا تغییــر موردنظــر دولــت ترامــپ در  ولیعهــد عربســتان ســعودی، حمایــت کنــد ت
منطقــه را ایجــاد کند."بنابرایــن عربســتان قــرار اســت در آرایــش جدیــد منطقــه ای 
ــوذ  ــا نف ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــع ب ــم، و در واق ــا تروریس ــگ ب ــه ی جن ــه بهان ــکا ب آمری
جمهــوری اســامی ایــران، و تضعیــف و حــذف محــور مقاومــت، فعــال شــود. محمد 
بــن ســلمان نیــز بــه دلیــل بلنــد پروازی هــای خــام و ناپختــه اش، و هزینه هایــی کــه 
حاضــر اســت بــرای ایــن بلندپــروازی پرداخــت کنــد - ماننــد قــرارداد 500 میلیــارد 
ــرای واشــنگتن محســوب  ــا آمریــکا- گزینــه ای مناســب ب دالری اخیــر عربســتان ب

می شــود.

گام هایی به سوی فروپاشی
ترامــپ نیــز دقیقــا در مســیر اجــراي همــان دیدگاهــي گام برمــي دارد کــه دربــاره ی 
ســعودي ها گفتــه بــود. او بــا هــر رفت وآمــد دوطرفــه، فهرســتي از هزینه هایــي کــه 
ــي چــون چشم پوشــي  ــل خدمات ــد و در مقاب ــد را رو مي کن ــد بپردازن ســعودي ها بای
آمریــکا از جنایــات عربســتان در یمــن یــا مداخلــه در ســوریه، میلیاردهــا دالر طلــب 
ــه اقتصــاد عربســتان  ــد ک ــزي بده ــه در ازاي آن چی ــدون اینک ــم ب ــد، آن ه مي نمای
ــم انداز  ــده چش ــرح دیکته ش ــراي ط ــا در اج ــرده ی ــارج ک ــود خ ــت موج را از بن بس

ــر باشــد. 2030 مؤث
ــود  ــر ارزي خ ــد کاهــش ذخای ــه و رون ــود کســري بودج ــا وج ــعودي ها ب ــون س اکن
ــت  ــه مل ــا را علی ــد و آنه ــکا بخرن ــارد دالر تســلیحات از آمری ــا میلی ــد صده مجبورن
بي گنــاه یمــن بــه کار گیرنــد یــا در انبارهــا دپــو کننــد و چــه بســا حتــی اجــازه  یــا 
توانایــي اســتفاده از برخــي از ایــن تجهیــزات را نیــز نداشــته باشــند. ایــن در حالــي 
ــن  ــبب پایی ــي، س ــش نظام ــعودي ها در بخ ــاي س ــش هزینه ه ــه افزای ــت ک اس
ــه  ــت و چ ــده اس ــي ش ــاي داخل ــي و نارضایتي ه ــاي عموم ــهم بودجه ه ــدن س آم
ــه  ــي ولیعهــد عربســتان ب ــا اصاحــات نمایشــی بن ســلمان و خــوش خدمت بســا ب
ترامــپ بــراي اجــراي طــرح توافــق قــرن و نابــودي مســئله ی فلســطین و نزدیکــي 
ــراي او رقــم بزنــد کــه  ــا ایــران، پایانــي ب ــه رژیــم صهیونیســتي و افزایــش تنــش ب ب
ترامــپ از آن بــه "بریــدن ســرگاو شــیرده" تعبیــر کــرده بــود. تاریــخ نشــان داده و باز 
ــه اســرائیلی ها و آمریکایی هــا امیــد  هــم می دهــد کــه هیــچ یــک از ســران عــرب  ب
نبســتند و امتیــازی ندادنــد مگــر اینکــه بهــای ســنگینی بــرای ایــن کار پرداختند. 

هفته گزارش امام کالم

باید کوشش این باشد 

که وابسته نباشیم    
همه ی ملت کوشش کنند، هر کس در هر جا 
که هست کوشش کند. و کوشش این باشد که 
ما باید وابسته نباشیم... اگر در کارخانه های 
ما این معنا را متنّبه بشوند که ما باید وابسته 

نباشیم و ما باید خودمان برای خودمان کار انجام بدهیم، آنها کوشش می کنند که کارخانه ها 
را بهتر راه ببرند. و اشخاصی که مغز تفکر صنعتی دارند این مغزها را به کار می اندازند. و بعد از 
اینکه فهمیدند که باید برای خودمان کار بکنیم و باید صنعت را هم- چه صنعت بزرگ، چه 
صنعت کوچک را- خودمان باید درست بکنیم، این مبدا عمل می شود که بعد از آن بیداری 
و این اراده راه بیفتند، و مشغول بشوند و تفکر کنند و مغزها را به کار بیندازند و کار خودشان 

را خودشان انجام بدهند.   
امام خمینی )ره( ۲۹ دی ۱۳۵۹

     پاسخ رهبر انقالب به نامه اسماعیل هنیه
ــر  ــس دفت ــه، رئی ــل اســماعیل هنی ــدی قب ــه چن ــه نام ــاب در پاســخ ب ــر انق رهب
سیاســی جنبــش مقاومــت اســامی فلســطین )حمــاس(، نامــه ای مرقــوم 
ــت  ــامی در حمای ــوری اس ــگی جمه ــع همیش ــر مواض ــد ب ــا تأکی ــوده و ب فرم
کامــل از فلســطین و مجاهــدان آن، نوشــتند: »حرکــت بــه ســمت مذاکــره 
ــه  ــی اســت ک ــای نابخشــودنی بزرگ ــو و غاصــب، خط ــکار و دروغگ ــم فریب ــا رژی ب
ــت  ــد آن مل ــران عای ــز خس ــدازد و ج ــب می ان ــه عق ــطین را ب ــت فلس ــروزی مل پی
ــج در  ــه تدری ــون ب ــه اکن ــرب ک ــران ع ــت برخــی س ــد. خیان ستم کشــیده نمی کن
ــن  ــاج ای ــد. ع ــی کن ــال م ــدف را دنب ــن ه ــز همی ــت نی ــدن اس ــکار ش ــال آش ح
ــا رژیــم  همــه تقویــت جنــاح مبــارز و مقــاوم در دنیــای اســام و تشــدید مبــارزه ب
ــورهای  ــور در کش ــان غی ــژه جوان ــا و بوی ــت. ملت ه ــتیبانان آن اس ــب و پش غاص
اســامی و عربــی و نیــز دولت هائــی کــه نســبت بــه فلســطین احســاس مســئولیت 
ــدت  ــا مجاه ــد و ب ــدی بگیرن ــًا ج ــزرگ را کام ــه ی ب ــن وظیف ــد ای ــد، بای می کنن
ــه ســمت نقطــه ی زوال  ــه عقب نشــینی ب ــور ب ــه دشــمن را مجب حماســی و مدبّران

کننــد.«|          |

     خیانت آل سعود به آرمان فلسطین

ــت:  ــک گف ــه آتانتی ــا مجل ــوی ب ــعودی در گفتگ ــد س ــلمان ولیعه ــن س ــد ب محم
ــن حــق  ــم ای ــزود: معتقدی ــم. وی اف ــرائیل داری ــا اس ــادی ب ــع مشــترک زی ــا مناف م
ــد  ــد. ولیعه ــی کنن ــان زندگ ــه در سرزمینش ــت ک ــرائیلی ها اس ــطینی ها و اس فلس
ســعودی همچنیــن مدعــی شــد: در قبــال مســجداالقصی و حقــوق ملــت فلســطین 
ــم.  ــری نداری ــت دیگ ــچ مل ــا هی ــچ مشــکلی ب ــا هی ــم. ام ــی می کنی احســاس نگران
ــرای  ــر تــاش ب ــه ای ب در همیــن حــال جنبــش جهــاد اســامی فلســطین در بیانی
ــو تأکیــد کــرد و خواســتار همراهــی  ــا تل آوی ــط ب ــد عادی ســازی رواب ــا رون ــه ب مقابل
ــا  ــط خــود ب ــا کســانی کــه رواب ــزود ملــت م ــن مســیر شــد و اف جهــان اســام در ای
دشــمن صهیونیســتی را به حالــت عــادی درآورنــد، نخواهــد بخشــید و از گنــاه آن ها 

ــم  | ــرد. |        العال ــد ک گذشــت نخواه

     دبیر کل سازمان ملل:
 یمن شاهد بزرگ ترین فاجعه ی انسانی در جهان است 

آنتونیــو گوتــرش، دبیــر کل ســازمان ملــل، در کنفرانــس کشــورهای کمک کننــده 
بــه یمــن در ژنــو گفــت: یمــن شــاهد بزرگ تریــن فاجعــه ی انســانی در جهــان اســت 
ــوری  ــه دریافــت کمک هــای ف ــن کشــور ب ــر در ای ــون نف و بیــش از بیســت ودو میلی

نیاز دارنــد. ســه چهارم آوارگان در یمــن از کــودکان هســتند.   |      باشــگاه خبرنــگاران |

هفته اخبار

بازتعریف نقش ریاض در راهبرد جدید منطقه ای واشنگتن

بن سلمان، مزدوری برای آمریکا

تاریخ شهادت: 31 فروردین 66

زن باید درمحیط خانه آرامش داشته باشد

ایرانی خانواده

این است حزب ا... 

ــروت انســانی  ــروت -ث ــدر ث ــد چق ــفانه نمی دانن ــا هــم متأّس بعضــی از مســئولین م
ــار کشــور هســت؛ دشــمن هــم از همیــن دارد اســتفاده  ــروت طبیعــی- در اختی و ث
می کنــد. دشــمن می خواهــد بگویــد کــه شــما نمی توانیــد یــا نداریــد؛ بنــده اصــرار 
ــراوان  ــان ف ــتیم و امکاناتم ــا دارا هس ــم و م ــا می توانی ــه م ــم ک ــردم بگوی ــه م دارم ب
اســت. مســئولین مــا بایــد بــه قــدرت جوانــان و بــه توانایــی جوانــان ایمــان بیاورند و 
اهّمّیــت بدهنــد؛ جوانــان ما هــم بایــد از کار خســته نشــوند، از ابتکار خســته نشــوند، 
ــکایت  ــا ش ــه م ــا ب ــی جوان ه ــوند. بعض ــرد نش ــی ها دلس ــی از قدرنشناس از بعض
ــم  ــا می توانی ــم ی ــتیم بکنی ــا می توانس ــم ی ــن کار را کردی ــا ای ــه »م ــد ک می کنن
بکنیــم؛ ]اّمــا[ بــه مــا اعتنائــی نمی شــود«؛ خیلــی خــب، دلســرد نبایــد بشــوند؛ باید 

ــکار را.     97/1/1 ــد کار را، ابت ــال کنن دنب

جوان ها از قدرنشناسی ها دلسرد نشوند

قرآن تفسیر

اخالق درس 

و پاسخ پرسش

اندیشه اسالمی طرح کلی

جمعه نماز

روز مسئله

خوانی باز

بعضی هـا می گوینـد »شـما شـعار سـال معّیـن می کنیـد، فایـده ای نـدارد ؛ عمـل 
کـه نمی کننـد، چـرا بیخـودی شـعار سـال معّیـن می کنیـد؟«؛ بنـده قبول نـدارم 
ایـن حـرف را. شـعار سـال بـا دو منظـور مطـرح می شـود: یکـی جهـت دادن بـه 
سیاسـت های اجرائـی و عملکـرد مسـئولین دولتـی و مسـئولین حکومتـی اسـت، 
یکی توجیـه افـکار عمومی اسـت؛ یعنـی افـکار عمومـی توّجه پیـدا کنند بـه اینکه 
چـه مسـئله ای امـروز بـرای کشـور مهـم اسـت؛ دولتی هـا هـم البّتـه ممکن اسـت 
در سـال های مختلـف، بعضی هایشـان ایـن شـعارهایی را کـه مـا هـر سـال معّیـن 
می کنیم قبـول نداشـته باشـند، اّما آنهایـی که قبـول دارنـد تاش می کننـد، عمل 
می کننـد، بـه قـدر تـوان خودشـان کار می کننـد؛ البّتـه اگـر کار، بهتـر و جامع تـر 
انجـام بگیـرد، نتایج بیشـتری بـه دسـت می آیـد. بنابراین، این جور نیسـت کـه این 

شـعارها بی فایده باشـد؛ نخیـر، شـعارها اتّفاقـاً بافایـده اسـت.  97/1/1

چرا رهبر انقالب برای هر سال شعار انتخاب می کنند؟

گاهـی اوقـات خانم هائـی بـا مـا تمـاس می گیرنـد... و مشکاتشـان را می گوینـد؛ 
این مشـکات عمدتـاً مربوط می شـود به مشـکات داخـل خانـواده. اگـر زن داخل 
خانـواده امنیـت روانی داشـته باشـد، امنیت اخاقی داشـته باشـد... حقیقتاً شـوهر 
بـرای او لباس محسـوب شـود - همچنان کـه او لباس شـوهر اسـت و همچنـان که 
قرآن خواسـته، مـوّدت و رحمـت بین اینهـا باشـد... آنگاه مشـکات بیـرون خانواده 
بـرای زن قابل تحمل خواهد شـد؛ اصـًا بر اینهـا فائق می آیـد. اگر زن در آسایشـگاه 
خود، در سـنگر اصلی خـود، بتواند مشـکات خـودش را کاهـش بدهد، باشـک در 

90/10/14 عرصه ی اجتمـاع هم خواهـد توانسـت.  

شرط به دست آوردن معیت الهی 
ما می خواهیم ایــن معّیت]الهی[ را بــرای خودمان تأمین کنیم؛ راهش چیســت؟ 
مهم این اســت. این معّیت وجود دارد، اّما شــرط دارد؛ برای همه نیســت. در قرآن 
چند شرط گذاشته اســت برای این معّیت. در آخر ســوره ی نحل ]می فرماید[: »اَِنّ 
اهللَ َمَع الَّذیَن اتََّقوا َوالَّذیَن ُهم ُمحِســنون« )1( تقوا. »اَِنّ  اهللَ َمَع الّصِبرین «)2( و »َو اهللُ  
َمعَ  الّصِبرین«)3( و »اََنّ اهللَ َمَع الُمَتّقیــن«)4(و »اََنّ اهللَ َمَع الُمؤِمنین «)5( و »َو اَِنّ اهللَ 
لََمَع الُمحِسنین«)6(در چند جای قرآن تکرار شده. ما وظیفه مان را از اینجا بفهمیم؛ 
من این را می خواهم عرض بکنم. هم دولت اســامی -یعنی مسئولین دولتی، قّوه ی 
مجریّه، قّوه ی قضائّیه، قّوه ی مقّننه- هم علما، وظیفه شان این است که تربیت ایمانی 
کنند این ملّت را... پس یک کار عبارت اســت از برنامه ریزی های تربیتی و آموزشی 
در مدرسه، در دانشــگاه، در مســجد، در مصّای نماز جمعه، در منبرهای تبلیغی؛ 
بخصوص، همین طور که عرض کردیم، در جاهایی که دایره ی وسیع تری دارد، مثل 
صداوسیما؛ یکی از وظایف عمده ی صداوسیما این است. یا آن کسانی که سخنانشان 
شنونده ی زیادی دارد، مثل خود این حقیر، مثل رئیس جمهور، مثل دیگران که مردم 
می شنوند سخنان اینها را -چهره های معروف دینی و علمی و سیاسی که می شنوند 
مردم حرف های اینها را، اینها بایســتی اهداف مهّمشان را متمرکز کنند روی همین 

961/12/24 تربیت های مذکور.  
1 ( س النحل آیه 128
2 ( س البقرة آیه 153
3 ( س البقرة آیه 249

4 ( س التوبة آیه 36
5 ( س األنفال آیه 19

6 ( س العنکبوت آیه 69

والیت، تنظیم کننده  ارتباطات داخلی 
و خارجی امت اسالمی

ــه عنــوان امــت اســامی تشــکیل  یــک جامعــه ی اســامی و یــک جمعیتــی کــه ب
ــا قانون گــذاری و اجــرای  ــا طــرز فکــر الهــی و ب ــا مقــررات الهــی و ب شــدند؛ یعنــی ب
ــد اداره می شــوند، کــه امــت  ــه وســیله ی قــدرت الهــی، ایــن جمعیــت دارن قانــون ب
اســامی اســمش را می گذاریــم، ایــن امــت اســامی اگــر بخواهنــد والیــت داشــته 
باشــند، بــه آن معنــای قرآنــی... دو جهــت را بایــد مراعــات کننــد. یک جهــت، جهت 
ــات  ــت ارتباط ــک جه ــامی؛ ی ــه ی اس ــل جامع ــت، در داخ ــی اس ــات داخل ارتباط
خارجــی اســت، یعنــی رابطــه ی عالــم، امــت و جامعــه ی اســامی بــا جوامــع دیگــر.

ــای  ــه معن ــت ب ــی دارای والی ــام آن وقت ــت اس ــی، ام ــات داخل ــه ی ارتباط در زمین
قرآنــی اســت کــه کمــال همبســتگی و اتصــال و ارتبــاط و اتحــاد صفــوف و 
فشــردگی هرچــه بیشــتر آحــاد و جناح هــای گوناگــون را در خــودش تأمیــن کنــد. 
ــا در  ــد... و ام ــم اســامی نباش ــت عظی ــر ام ــی در سرتاس ــرق و اختاف ــه تف هیچ گون
زمینــه ی روابــط خارجــی، امــت اســامی بایــد ســعی کنــد روابــط خــود را بــا دنیای 
غیرمســلمان جــوری تنظیــم کنــد کــه یــک ذره تحــت فرمــان آن هــا قــرار نگیــرد، 
یــک ذره تحــت تأثیــر افــکار آن هــا قــرار نگیــرد. یــک مختصــر، سیاســِت مســتقل، 
ــتگی  ــی و پیوس ــد. هم جبهگ ــتقال نیفت ــا از اس ــت های آن ه ــر سیاس ــت تأثی تح
ــن پیوســتگی  ــه ای ــی ک ــوع اســت؛ در صورت ــی ممن ــا به کل ــا آن ه ــت مســلمان ب مل
موجــب می شــود کــه امــت اســامی تحــت  تأثیــر قــرار بگیــرد.  )صــص 539 - 538(

اگر بخواهیم اســتغفار - این نعمت الهی - را به دســت بیاوریم، دو خصلــت را باید از 
خودمان دور کنیم: یکی غفلت و دیگری غرور. غفلت، یعنی انســان به کلّی متوّجه و 
متنّبه نباشد که گناهی از او سر می زند... بعضی از این افراد غافل، اصًا به ثواب و ِعقاب 
عقیده ای ندارند. بعضی بــه ثواب و عقاب هم عقیده دارند؛ امــا غرق در غفلتند و اصًا 
ملتفت نیستند که چه کار می کنند... غفلت، دشمنی بسیار عجیب و خطر بزرگی است. 
شاید واقعاً برای انسان، هیچ خطری باالتر و هیچ دشمنی بزرگ تر از غفلت نباشد... مانع 
دوم، غرور است. اندک کار کوچکی که انسان انجام می دهد، مغرور می شود... دو رکعت 
نمازی که خواند، مثًا خدمتی برای مردم انجــام داد، پولی در فان صندوق انداخت، 
یا کاری در راه خدا انجام داد، فوراً مغرور میشــود که ما دیگر پیش خدای متعال، کار 
خودمان را درست کردیم و حســاب خودمان را ساخته و پرداخته نمودیم و احتیاج به 

چیزی نداریم! این را به زبان نمی آورد، اما در دل او این گونه می گذرد.

دو خصلتی که باید از خودمان دور کنیم

شهادت:  عملیات کربالی 10

دشمن از نسل جوان ما به شّدت عصبانی است
دشمن امیدوار بود که نسل سّوم و چهارم انقاب از انقاب روگردان بشوند، ولی امروز 
گرایش و پایبندی نسل سّوم و چهارم به انقاب و عاقه مندی عمیق و پخته ی آنها به 
انقاب، از نسل اّول اگر بیشتر نباشد کمتر نیست... دشمن از بالندگی نسل جوان ما 
بشّدت نگران و عصبانی است. اینکه شما دیدید دشمن ها این قدر با سانتریفیوژهای ما 
مخالفت کردند، فقط به خاطر این نبود که این سانتریفیوژها اورانیوم را غنی می کند، 
بلکه بیشــتر به خاطر این بود که این حرکِت علمی، ذهن جوانان ما را غنی می کند، 
آنها را آماده می کند برای کارهای بزرگ تر؛ بیشــتر از این جهت که توانایی جمهوری 
اسامی را در بالنده ساختِن نسِل جواِن کشور نشان می دهد... جوان های عزیز ما این 
کشور را خواهند ساخت، بهتر از آن چیزی که در ذهن نسل قبلی وجود داشته است؛ 
ان شاء اهلّل بهتر خواهند ساخت و خواهند توانست پرچم استقال و عظمت و شرافت 

این کشور را از آنچه تا امروز بوده است، بلندتر کنند. 97/1/1

درباره کلیدواژه راهبردی »نظام امت- امامت«)3(

تقوا نه در زبان , که در عمل هم باید ظاهر شود

ــه  ــت. البت ــه تقواس ــه ی ب ــه، توصی ــاز جمع ــرفصل های نم ــن س ــی از مهمتری یک
ــق پیــدا نمی کنــد. هــر چنــد  ــا گفتــن و توصیه کــردن تحّق ــه تقــوا، فقــط ب این گون
گفتــن و توصیــه کــردن، نقــش مهّمــی دارد و نبایــد از نقــِش بیــان و نصیحــت و انذار 
ــه خــود  ــود؛ امــا توصیــه ی واقعــی ب و تبشــیر کــه شــغل پیغمبــران اســت، غافــل ب
مــا - چه مــا بــه عنــوان خطیب جمعــه، چــه مــا بــه عنــوان کارکنــان و خدمتگــزاران 
ــدازان بخش هــای مختلــف نمــاز  ــه عنــوان طّراحــان و راه ان نمــاز جمعــه، چــه مــا ب
جمعــه - ایــن اســت کــه در عمــل و رفتــار خــود حّداکثــر تــاش را بکنیــم کــه ایــن 
تقــوا فقــط در زبان مــا ظاهــر نشــود؛ بلکــه در عمــل ما هــم ظاهــر شــود. ببینیــد؛ در 
اســام عزیــز اینهــا راه هــای خیلــی طبیعــی بــرای هدایــت و اداره ی درســت جامعه و 

کشــور اســت.    81/5/5

باید با نهج البالغه 
مأنوس شوید

جدیدترین توصیه رهبر انقالب برای شناخت اولویت ها

چرا جوان مؤمن و انقالبی باید نهج البالغه بخواند؟ +

مزار: بجنورد

من تا مّدت ها که روایت فتح پخش می شــد، اصًا شهید آوینی را نمی شناختم؛ ولی از 
مشتری های  همیشگی روایت فتح بودم. یعنی هر شب جمعه، حتماً می نشستم و این 
برنامه را نگاه می کردم.  روی من تأثیر زیادی می گذاشت و می دیدم که این کام چقدر 
اثر دارد. یک وقت همان جوانان آمدند  پیش من )به نظرم مال جهاد بودند( من در همان 
جلســه گفتم: »این صدای نجیبی که این ها را بیان  می کند، چیز خیلی جالبی است؛ 
این را نگهدارید.« خودش هم قاعدتاً در آن جلسه بود. کسی هم  به من نگفت که »این 
آقاست.« اما بعدها خوِد ایشان به من نوشــت: »آن کسی که این ها را تهیه  می کند، من 
هستم.«...کسی که می خواهد چنین برنامه هایی بسازد، باید آن نجابت و معصومیت و 
استحکام و اطمینان به  سخن را داشته باشد. گاهی حرفی را کسی می زند و حرف بزرگی 
است؛ اما پیداست که خودش  اعتقادی به این حرف ندارد. اّما این صدا، آن صدایی است 
که بزرگترین حرف ها را می زد و خودش  اعتقاد داشت. مثًا می گفت: »این جوانان ما، 
به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین.« این  را چنان می گفت که گویا راه های 

آسمان را خودش رفته، دیده و می داند که این ها آشناتر هستند!     72/6/11

ماجرای آشنایی رهبر انقالب با شهید آوینی
به مناسبت سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم

آمده بودند به بنده اثبات 

کنند که ما نمی توانیم!   
نمی کنم در ســال های  من فراموش 
اوائل دهه ی 60 که بنده رئیس جمهور 
بودم، ما در یک نقطه ای از کشــور که 
نمی خواهم بگویم کجــا، یک نیروگاه 
اصرار  ما  داشــتیم؛  نصفه کاره  گازی 
می کردیم، می گفتیم بــه آنها که این 
نیروگاه را باید خودمــان تمام کنیم؛ 
مسئوالنی آمدند پیش من - بعضی شان 
زنده اند، بعضی شان هم خدا رحمت کند، 
از دنیا رفته اند - می گفتند آقا! نمی شود؛ 
بیخود زحمت نکشــید، بیخود تالش 
نکنید. آمده بودند به بنده اثبات کنند 
و بنده را قانع کنند که ما نمی توانیم... 
امروز شما جوان های این کشور، فّعاالن 
این کشــور و مدیران جهادِی باارزش، 
توانسته اید خودتان را به رتبه ی باالی 
ساخت نیروگاه های گازی - یعنی رتبه ی 
ششم دنیا - برســانید... آن سال ها به 
ما می گفتند نمی شود، اّما با پشتکار، با 
هّمت، با توّکل به خدای متعال، با تشویق 
نیروهای بااستعداد، با عزم راسخی که 
 مدیران ما بــه کار بردند، این کار اتّفاق 

افتاد. 93/2/10
بازدید رهبر انقالب از کارخانجات گروه مپنا


